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31 Mart 2019 yerel seçimleri neticesinde mazbata alarak göreve başlayan Bolu Belediye 

Başkanı Tanju Özcan’ın seçim öncesinde sıkça dile getirdiği “belediye bütçesinden hiçbir 

Suriyeliye yardım yapmayacağı, Türkiye’de kalmalarını istemediği için hiçbir Suriyeliye 

de iş yeri açma ruhsatı vermeyeceği” yönündeki vaatlerini mazbata alır almaz uygulamaya 

koyduğu, Bolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne Bolu’da yaşamakta olan 

yabancı uyruklu kişilere ayni ve nakdi yardım yapılmaması talimatı verdiği, aşevlerinin 

Suriyelilere kapatıldığı yönünde haberler basına yansımıştır.

BOLU BELEDİYE BAŞKANI TANJU ÖZCAN’IN
GÖÇMEN KARŞITI İFADELERİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın yabancı uyruklu kişilerden su faturası ve katı 

atık vergisini 10 kat fazla alacaklarını açıklayan ifadelerine karşılık Derneğimizce 

harekete geçilmiş, söz konusu beyanın suç teşkil ettiği gerekçesi ile bugün (27 Temmuz 

2021) Özcan’ın Kamu Hizmetlerinden Yararlanma Hakkının Engellenmesi (TCK 

m.113), İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlali (TCK m.117), Nefret ve Ayrımcılık (TCK 

m.122), Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma (TCK m.123) Halkı Kin ve Düşmanlığa 

Tahrik veya Aşağılama (TCK m.216), Görevi Kötüye Kullanma (TCK m.257) 

suçlarını işlediğinden bahisle cezalandırılması için kamu davası açılması talebiyle Bolu 

Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuştur.

27  Temmuz 2021

Kamuoyu Açıklaması
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Söz konusu ayrımcı tutum ve ifadeler kamuoyunda infial uyandırmış, çeşitli basın 

yayın organları, sivil toplum kuruluşları ve barolar tarafından Bolu Belediye Başkanı 

Tanju Özcan’a hukuk dışı, ayrımcı ve tehlikeli kararından vazgeçmesi yönünde çağrılar 

yapılmıştır. Yapılan onca uyarılara rağmen sivil toplum kuruluşları tarafından yapılan 

çağrılara karşılık verilmemesi, Suriyeli mültecilere yönelik ayrımcı tutumun devam 

ettirilmesi, kamuoyunu rahatlatıcı ve halkı teskin edici hiçbir girişimde bulunulmaması 

üzerine Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında Kamu Hizmetlerinden Yararlanma 

Hakkının Engellenmesi (TCK m.113), İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlali (TCK m.117), 

Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama (TCK m.216), Nefret ve Ayrımcılık 

(TCK m.122) suçlarını işlediğinden bahisle cezalandırılması için kamu davası açılması 

talebiyle 17 Eylül 2019 tarihinde Uluslararası Mülteci Hakları Derneği tarafından Bolu 

Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuştur. 

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamda ifadesi alınan Tanju 

Özcan amacının aynı anda birden çok kuruluştan yardım alınmasını engellemek olduğunu,  

herhangi bir gruba karşı ayrımcılık kastının bulunmadığını, amacının kamu kaynaklarının 

daha verimli ve düzgün şekilde kullanmaktan ibaret olduğunu, Bolu Belediyesi olarak 

zaten sonrasında da başkaca kamu kurum veya özel kuruluşlardan yardım almadığı tespit 

edilen yabancılara ayrımcılıkta bulunmadan gıda yardımında bulunduklarını, suç isleme 

kastıyla asla hareket etmediğini, herhangi bir ayrımcılıkta bulunmadığını ileri sürmüştür.  

Savcılık yaptığı nihai değerlendirmede Tanju Özcan’ın belediye başkanı seçildikten 

sonraki dönemde yardım talebinde bulunan göçmenlerin söz konusu yardım taleplerinin 

geri çevrildiği ya da ayrımcılık teşkil edecek şekilde reddedildiği ya da Tanju Özcan’ın 

ayrımcılık kastıyla hareket ettiği yönünde dosya kapsamında bir tespit bulunmadığı, 

gerekçesi ile Tanju Özcan’ın üzerine atılı suçları işlediği hususunda hakkında kamu davası 

açmaya yeterli delil ve şüphenin hasıl olmadığın belirtmiş ve 25 Haziran 2021 tarihinde 

şüpheli hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar vermiştir. 
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Bunun üzerinde derneğimiz, verilen kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın hukuka 

aykırı olduğu gerekçesi ile 29 Haziran 2021 tarihinde Bolu Sulh Ceza Hakimliği’ne 

itirazda bulunmuş fakat hakimlik tarafından yapılan değerlendirmede savcılık tarafından 

verilen karardaki gerekçenin ayrıntılı ve yeterli olduğu, itirazın kabulü için geçerli bir 

neden bulunmadığı gerekçesi ile yapılan itirazı 12 Temmuz 2021 tarihinde kesin olarak 

reddetmiştir. 

Yaşanan bu olaylardan güç ve kuvvet alan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yaptığı 

açıklamalarda söz konusu tutum ve davranışlarında daha da fevrileşmiş ve Türk 

vatandaşları ile yabancı uyruklu şahıslara farklı muamelelerde bulunacağını açık bir şekilde 

ifade etmiştir. Basın mensuplarına konuşan Tanju Özcan, atılan tüm adımlara rağmen 

yabancı uyrukluların Bolu ilini terk etmediğini, bu durumun kendilerini yeni tedbirler 

almaya ittiğini, bu kapsamda su kullanımları ve katı atık ücretleri başta olmak üzere bazı 

kalemlerde yabancılara on kat zam yapılacağını, bu şekilde yabancıların Bolu ilini terk 

etmelerini istediklerini belirtmiştir. Savcılık soruşturması kapsamında yapmış olduğu 

savunmada yabancı uyruklu şahıslara ilişkin herhangi bir ayrımcılık yapmadıklarını, hatta 

bazı yabancı uyruklu şahıslara gıda yardımı dahi yaptıklarını ifade eden Tanju Özcan 

savcılığın takipsizlik kararının kesinleşmesinin ardından ayrımcılık barındıran ifadeleri 

kanun tanımaz bir tavırla sarf etmeye devam etmiştir.

Yaşanan bu olaylara karşı derneğimiz yeniden harekete geçmiş ve Tanju Özcan’ın yaptığı 

son açıklamaların suç teşkil ettiği gerekçesi ile bugün (27 Temmuz 2021) Özcan’ın 

Kamu Hizmetlerinden Yararlanma Hakkının Engellenmesi (TCK m.113), İş ve Çalışma 

Hürriyetinin İhlali (TCK m.117), Nefret ve Ayrımcılık (TCK m.122), Kişilerin Huzur 

ve Sükununu Bozma (TCK m.123) Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama 

(TCK m.216), Görevi Kötüye Kullanma (TCK m.257) suçlarını işlediğinden bahisle 

cezalandırılması için kamu davası açılması talebiyle Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç 

duyurusunda bulunulmuştur. 



M: info@umhd.org.tr

W: www.umhd.org.trT: 0(212) 531 20 25 F: 0(212) 531 20 26

Bu vesile ile tüzüğümüzde belirtilen hedef kitlemize yönelik ayrımcılığın ve nefret 

söyleminin ve bu fiillerin idari ve yargısal yollarla denetlenerek faillerine gerekli 

yaptırımların uygulanmasına yönelik her türlü mücadeleyi vermeye devam edeceğimizi 

ve bu sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygı ile duyuruyoruz.


